Załącznik do Uchwały nr 2930./ 2020 Zarządu
Województwa Opolskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.

REGULAMIN KONKURSU
„NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO – OPOLSKIE ZE SMAKIEM”
§1
Cel Konkursu
1. Celem konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Opolskie ze smakiem”, zwanego dalej
Konkursem, jest:
1) Identyfikacja i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych regionalnych potrawach
obiadowych, stanowiących dziedzictwo kulinarne regionu, wytwarzanych przez
osoby fizyczne, firmy gastronomiczne,
gospodarstwa agroturystyczne,
organizacje zrzeszające miłośników kultywowania kuchni tradycyjnej (np.
stowarzyszenia czy koła gospodyń wiejskich).
2) Promowanie i stymulowanie wykorzystania zasobów lokalnej, tradycyjnej
żywności przez mieszkańców regionu.
3) Identyfikacja potraw tradycyjnych, które w przyszłości mogą zostać wpisane na
Listę Produktów Tradycyjnych Województwa Opolskiego.
4) Identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego, mogącego stanowić produkt
turystyczny i markę regionu.

§2
Zasady organizacji i czas trwania Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Opolskiego.
2. W imieniu Organizatora obsługę Konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa opolskiego (osób fizycznych),
kucharzy reprezentujących firmy gastronomiczne, właścicieli gospodarstw
agroturystycznych, które działają na terenie województwa opolskiego oraz miłośników
kuchni lokalnej, zrzeszonych w organizacjach formalnych.
4. Konkurs, do którego będzie można zgłaszać dania obiadowe, ogłoszony zostanie
w dwóch kategoriach:
1) „Przepisy ze starych zeszytów”
2) „Opolskie dawne potrawy w nowej odsłonie”
5. Czas trwania Konkursu: od dnia ogłoszenia Konkursu przez Marszałka Województwa
Opolskiego do dnia 30 września 2020 r.

§3
Zasady zgłaszania do Konkursu
1. Zgłoszenia do Konkursu mogą dokonać:
1) Mieszkańcy województwa opolskiego – indywidualnie osoby fizyczne. Osoba
zgłaszająca potrawę konkursową i podpisująca wniosek musi być pełnoletnia.
2) Kucharze reprezentujący firmy gastronomiczne (m.in. restauracje, firmy
prowadzące działalność cateringową itp.), właściciele gospodarstw
agroturystycznych, które działają na terenie województwa opolskiego.
3) Miłośnicy kuchni tradycyjnej, zrzeszeni w formalnych organizacjach (np.
stowarzyszeniach, kołach gospodyń wiejskich), działających na terenie
województwa opolskiego.
2. Zgłoszeń dań obiadowych można dokonać w obu kategoriach, o których mowa w § 2
ust. 4
3. Zgłoszenie dania obiadowego w kategorii „Przepisy ze starych zeszytów” powinno
zawierać:
1) Prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie, które stanowi Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
2) Dobrej jakości zdjęcia w formacie .jpg (maksymalnie trzy) wykonanej potrawy.
Dodatkowo jeśli jest możliwość, dobrej jakości zdjęcie, skan lub kserokopię
starego przepisu np. z rodzinnego zeszytu z przepisami kulinarnymi i/lub zdjęcie
osoby wykonującej potrawę i/lub krótki filmik z procesu wykonania potrawy.
3) Podpisanie zgody i oświadczeń dot. posiadania praw autorskich do zdjęć,
akceptacji regulaminu oraz dot. przetwarzania danych osobowych.
4. Zgłoszenie dania obiadowego w kategorii: „Opolskie dawne potrawy w nowej
odsłonie” powinno zawierać:
1) Prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie, które stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
2) Dobrej jakości zdjęcia w formacie .jpg (maksymalnie trzy) wykonanej potrawy.
Dodatkowo zdjęcie osoby wykonującej potrawę i/lub krótki filmik z procesu
wykonania potrawy.
3) Podpisanie zgody i oświadczeń dot. posiadania praw autorskich do zdjęć,
akceptacji regulaminu oraz dot. przetwarzania danych osobowych.
5. Zgłaszający może zgłosić tylko jeden przepis w każdej kategorii.
6. Zgłoszenia wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 3 i 4, należy przesyłać
w terminie do 31 lipca 2020 r. na adres mailowy dziedzictwokulinarne@opolskie.pl
lub pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul.
Piastowska 14, 45-082 Opole z dopiskiem „Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo –
Opolskie ze smakiem”.
7. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą tradycyjną, wszystkie niezbędne pliki,
o których mowa w ust. 3 i 4 powinny zostać nagrane i dołączone do zgłoszenia na
nośniku danych (np. płyta CD/ DVD, pendrive).

8. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia, które stanowi odpowiednio do kategorii
Załącznik nr 1 lub 2 do niniejszego Regulaminu, oznacza akceptację regulaminu
konkursu.
9. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w ust. 1 lub
przysłane po terminie podanym w ogłoszeniu Marszałka Województwa Opolskiego,
nie będę rozpatrywane.
10. W przypadku wpływu mniej niż 5 zgłoszeń w każdej kategorii, Organizator może
przedłużyć termin składania zgłoszeń lub odstąpić od przeprowadzenia konkursu w
danej kategorii.
§4
Komisja Konkursowa
1. Skład Komisji Konkursowej ustala Marszałek Województwa Opolskiego w drodze
Zarządzenia.
2. Komisja dokonuje oceny przepisów konkursowych w dwóch kategoriach, o których
mowa w § 2 ust.4, w oparciu o kryteria określone w § 5.
3. Uzyskane oceny pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji i Zarządu Województwa
Opolskiego.
4. Komisja rekomenduje Zarządowi Województwa Opolskiego przyznanie nagród.
Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może
zarekomendować nie przyznanie nagrody danego stopnia.
5. Komisja ma prawo zarekomendowania przyznania wyróżnień w ramach obu kategorii.
Komisja w szczególności ma prawo do zarekomendowania przyznania wyróżnienia za
wyjątkowo artystyczne zdjęcie wykonanej potrawy.
6. Propozycja Komisji w zakresie przyznania nagród w konkursie podlega akceptacji
Zarządu Województwa Opolskiego.
§5
Kryteria oceny
1. Członkowie komisji dokonają indywidualnej oceny punktowej każdego prawidłowego
zgłoszenia.
2. Ocenie nie będą podlegały zgłoszenia niepełne, bądź złożone po terminie.
3. Kryteria oceny
L.p.
1
2
3

Kryteria oceny dania obiadowego dla kategorii „Przepisy ze starych

zeszytów”
Związek przepisu z regionem
Opisana tradycja i historia przepisu (opis tradycji,
ciekawostki/anegdoty rodzinne związane z przepisem, opis od ilu
pokoleń danie jest wykonywane).
Udowodnienie, że danie ze zgłaszanego przepisu jest nadal
wykonywane w rodzinie, wsi lub na danym obszarze (często lub

Punktacja
0-5
0-5
0-5

okazjonalnie)
4

L.p.
1
2
3
4

Estetyka wykonanych zdjęć przedstawiające wykonane danie

Kryteria oceny dania obiadowego dla kategorii „Opolskie dawne

potrawy w nowej odsłonie”
Pomysłowość, oryginalność i kreatywność przygotowania potrawy
Czytelność zaprezentowania przepisu (sposobu wykonania dania)
Związek wykorzystanych produktów z regionem (wykorzystanie
produktów od lokalnych dostawców, wraz ze wskazaniem listy
dostawców)
Estetyka wykonanych zdjęć przedstawiające wykonane danie

0-2

Punktacja
0-5
0-5
0-5
0-2

§6
Nagrody
1. Przewiduje się następujące nagrody w każdej z kategorii:
1) I miejsce – obiad w wybranej restauracji będącej członkiem sieci Dziedzictwo
Kulinarne Opolskie do kwoty 500 zł.
2) II miejsce – obiad w wybranej restauracji będącej członkiem sieci Dziedzictwo
Kulinarne Opolskie do kwoty 400 zł.
3) III miejsce – obiad w wybranej restauracji będącej członkiem sieci Dziedzictwo
Kulinarne Opolskie do kwoty 200 zł.
4) Wyróżnienia – pakiety z produktami żywnościowymi wytworzonymi przez
członków sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie .
2. Realizacja nagród za miejsca od I do III możliwa jest jedynie w restauracjach
należących do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie. Wykaz restauracji znajduje się w
zakładce dot. niniejszego Konkursu na stronie www.dziedzictwokulinarne.opolskie.pl.
3. Każdy laureat będzie mógł wybrać dowolną restaurację z listy znajdującej się w
zakładce dot. niniejszego Konkursu na stronie www.dziedzictwokulinarne.opolskie.pl i
zamówić obiad po wcześniejszym ustaleniu terminu z restauracją, w której ma się
zamiar zrealizować nagrodę.
4. Ostateczny termin realizacji nagrody upływa w dniu 30 listopada 2020r. Po tym
terminie nie będzie możliwości zamówienia obiadu w wybranej restauracji
i wykorzystania w/w nagród.
5. Pakiety z produktami żywnościowymi będzie można odebrać osobiście w siedzibie
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po uprzednim ustaleniu terminu.

§7
Rozstrzygnięcie konkursu
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca września 2020 r.
2. Wyniki Konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości na stronach Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i w mediach społecznościowych.
3. Organizator będzie promował uczestników Konkursu poprzez upowszechnianie
zgłoszonych
przepisów
na
stronie
internetowej
www.dziedzictwokulinarne.opolskie.pl, www.zesmakiem.opolskie.pl, FB Dziedzictwo
Kulinarne Opolskie oraz w ebooku opublikowanym po zakończeniu Konkursu.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na publikację m.in. na stronie
www.dziedzictwokulinarne.opolskie.pl, www.zesmakiem.opolskie.pl oraz w ebooku
pokonkursowym zawartych we wniosku danych (m.in. przepisy, zdjęcia) oraz danych
osobowych (np. imię, nazwisko, miejscowość, nazwa organizacji).
§8
Inne postanowienia
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go Uchwałą Zarządu Województwa
Opolskiego.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Opolskiego oraz na stronach http://dziedzictwokulinarne.opolskie.pl
oraz http://zesmakiem.opolskie.pl
3. Sprawy nieujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zarząd Województwa
Opolskiego.

